GASETILLES - 260
Informació - COLÒNIES 2019
Com cada any per aquestes dades, estem organitzant les COLÒNIES per a nens i nenes amb edats
entre 6 i 15 anys. L’objectiu principal és que tots els participants s’ho passin bé durant aquests deu dies
convivint i gaudint de les diferents activitats: jocs, tallers, esports, piscina ...
Per garantir l’atenció mèdica dels infants i joves amb hemofília comptarem amb cobertura sanitària a
càrrec de personal mèdic i d’infermeria.







Dates: de diumenge 1 de JULIOL a dimarts 10 de JULIOL
Edats: de 6 a 15 anys
Lloc: Casa de colònies Els Estanys, situada a Campmany (Alt Empordà).
Preu: 200 euros pels socis i 250 euros pels no socis. Inclou desplaçament des de
Barcelona, pensió completa, assegurances i material. Els germans tindran un
descompte de 15 euros.
Si hi ha famílies amb dificultats econòmiques, que es posin en contacte amb l’Associació
per sol·licitar una beca, cap infant amb hemofília que vulgui venir es quedarà sense
colònies.

El cost real de les colònies ascendeix aproximadament a uns 500 euros per infant per tant
tingueu en compte que tots els participants estan parcialment becats*.
Enviar el full de preinscripció que adjuntem ja sigui per correu postal o per correu electrònic a:
info@hemofilia.cat (abans del 20 de maig imprescindible).
Les inscripcions seguiran rigorosament l’ordre d’arribada de les preinscripcions fins que s’ompli el
nombre de places (cada grup d'edat tindrà un màxim de 15 participants) i la meitat de places estan
reservades per a nens i nens amb coagulopaties congènites. Per la inscripció definitiva us enviarem
posteriorment la documentació que s’ha d’omplir i la resta de la informació.
PER A MÉS INFORMACIÓ: Trucar al telèfon 93.301.40.44 de dilluns a divendres (matins: de 09 a 14
hores i tardes: de 16 a 19 hores).
La Junta de l’ACH
Barcelona, 6 de maig de 2019
*Amb la col·laboració i el suport del Departament de Família i Infància de l’Ajuntament de Barcelona i del Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i Fundación Once.

FULL DE PREINSCRIPCIÓ COLÒNIES’2019
NOM:________________ COGNOMS:____________________________________________________
EDAT_______ DATA DE NAIXEMENT: _____________ CURS ESCOLAR: ______________________
CARRER:__________________________________________________NÚM.:________ PIS:_________
CP:__________________POBLACIÓ:_____________________________________________________
PROVÍNCIA:______________________ TELÈFON:________________ MÒVIL PARES: __________
MAIL (PARE O MARE): ________________________________________________________________
HA VINGUT AMB ANTERIORITAT A LES COLÒNIES? _____________________________________
TIPUS D’HEMOFÍLIA I GRAU (si és el cas): ________________________________________________
Observacions (si voleu afegir alguna dada): ________________________________________________
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El sol·licitant autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per la
prestació dels serveis.
Associació Catalana de l'Hemofília és el responsable del tractament de les seves dades personals i l'informa que
seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), essent la finalitat del tractament gestionar la seva participació en activitats
de lleure. Les seves dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i no es
comunicaran a tercers sense el seu consentiment. Drets que l’assisteixen: Dret a retirar aquest consentiment en
qualsevol moment. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i de limitació o oposició al
tractament. Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament
no s'ajusta a la normativa vigent. Podrà exercir els drets a Associació Catalana de l'Hemofília. Vía Laietana, 57 1 1 08003 Barcelona (Barcelona). Email: info@hemofilia.cat
En cas de Menors:
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit
del seu representant legal.
D
/
Dª
...................................................................................................................
amb
DNI............................................, en representació del menor ......................................................(indicar nom i
cognoms) autoritza l’Associació Catalana de l'Hemofília al tractament de dades del menor representat i els seus
propis.
Barcelona, ......... de ......................... de 2019
Signatura/es:

